
de kapper

Doelstelling van het congres is 
inzicht te geven in de laatste ontwik-
kelingen binnen de dermatologie 
die van belang zijn voor iedereen 
die zich bezighoudt met huidver-
betering. Naast diverse presentaties 
door topsprekers zijn er voor de 
specifieke vakgebieden op maat 
gesneden workshops en master-
classes. Kapster Cocky Berrevoets 
behandelt in haar workshop haar- 
en hoofdhuidproblemen, dermato-
loog dr. J. Toonstra spreekt over het 
thema ‘Te veel haar, te weinig haar’ 
en dermatoloog Bennen gaat in op 

de veelvoorkomende dermatosen 
op de hoofdhuid. Het evenement 
is dus zeker interessant voor kap-
pers, haarstylisten en haarwerkers, 
maar ook voor andere professionals 
uit de uiterlijke verzorgingsbranche.  
Kijk voor meer informatie en het vol-
ledige programma op dermasalon.nl

Opleiding
Ander nieuws van U-Consultancy 
is dat de opleiding ‘Dermatologie 
voor kappers en haarstylisten’ 
na de zomer weer van start gaat.  
Hiermee vergroot je je kennis en 

inzicht van haar- en hoofdhuid-
problemen en de bijbehorende 
behandeling. Benieuwd wat andere 
kappers van de opleiding vinden?  
Op de website van U-Consultancy 
tref je leuke impressiefilmpjes aan 
en de opleiding werd beoordeeld 
met maar liefst een 8,8! Op 22 
september en 3 november vindt de 
opleiding weer plaats in Bunnik.

Meer informatie en inschrijvingen:
U-Consultancy
Tel. (030) 6044170
www.uconsultancy.nl

De presentatie was extra bijzon-
der omdat het team van Schorem 
(onder leiding van eigenaars Bertus 
& Leen) nog steeds razend populair 
is en zij in Nederland slechts zo 
nu en dan een demonstratie geven.  
De kappersscholen die klant zijn van 
Cabello waren dan ook massaal op 
de uitnodiging ingegaan, waardoor 

alle beschikbare stoelen bezet waren 
toen de presentatie om 18.30 uur 
begon. 

Na afloop liet Gerda Hoogerdijk van 
Cabello Cosmetics weten zeer trots 
te zijn om Schorem te gast te hebben 
gehad in Katwijk. “Het zijn fantas-
tische jongens die fantastische din-

gen kunnen met een kappersschaar.  
Ik ben er dan ook zeker van dat onze 
klanten veel nieuwe inspiratie heb-
ben opgedaan, die zij ongetwijfeld 
ook in de praktijk gaan brengen en 
proberen om het herenvak in hun 
opleidingen weer op de kaart te 
zetten.”

Bent u ook geïnteresseerd in klas-
sieke barbertechnieken? Begin dit 
jaar heeft Schorem een dvd op de 

markt gebracht waarin tien ‘signatu-
re haircuts’ worden gedemonstreerd. 
De dvd kost € 75,- en is onder meer 
verkrijgbaar bij:

Cabello Cosmetics
Ververstraat 6
Katwijk
Tel. (071) 4026661
www.cabello.nl 

In navolging van succesvolle eerdere edities organiseert U-Consultancy op 
maandag 29 september in Nijkerk het congres Dermasalon 2014. Dit vakeve-
nement over dermatologie wordt opgezet in nauwe samenwerking met het 
Nationaal Huidfonds. 

Dinsdag 13 mei was een bijzondere dag voor Cabello Cosmetics uit 
Katwijk (ZH). Speciaal voor genodigden had de groothandel in kappers- en  
beautyproducten een presentatie op touw gezet waarbij het team van 
Schorem Haarsnijder en Barbier klassieke barbiertechnieken demonstreerde. 
Ook voor een hapje en een drankje was uiteraard gezorgd.

D e r m a t o l o g i e c o n g r e s  i n  H a r t  v a n  H o l l a n D ,  n i j k e r k

B e r t u s  &  l e e n  p r e s e n t e r e n  B a r B i e r t e c H n i e k e n  i n  k a t w i j k

Dermasalon 2014 op 29 september

Schorem ‘on stage’ bij Cabello Cosmetics

▼ Dermasalon 2014 wordt gehouden 

in evenementencomplex Hart van 

Holland 

▴ Leen & Bertus houden van Gerda. En andersom natuurlijk ook
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